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BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA

Ajuntament de Oliva
Anunci de l’Ajuntament Oliva sobre informació pública
de la modificació del Reglament General per a la utilització d’Instal·lacions Esportives.
ANUNCI
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària que va tindre lloc el dia
30 de setembre de 2010, va aprovar inicialment determinades modificacions del Reglament General per a la utilització d’Instal.lacions
Esportives municipals, el text íntegre del qual es va publicar en el
Butlletí Oficial de la Província de València núm. 49 de data 27 de
febrer de 2009, modificacions que són del següent tenor literal:
Primera.- Modificar l’article 50 del Reglament General anteriorment assenyalat en el apartat B), per tal que quede redactat de la
forma següent:
“B) Competicions Federades d’Entitats Esportives legalment constituïdes, amb domicili social a Oliva, i que, almenys, el 50% de la
seua Junta Directiva i dels seus esportistes es troben empadronats
a la ciutat d’Oliva amb una antiguitat d’un any, sempre que hagen
signat el corresponent Conveni de Col.laboració amb l’Ajuntament
d’Oliva.
Segona.- Modificar l’apartat C) del mateix article 50 d’aqueix
Reglament General, per tal que quede redactat en la forma que
s’indica tot seguit:
“C) Entrenaments d’Entitats Esportives legalment constituïdes, amb
domicili social a Oliva i amb almenys el 50% de la seua Junta Directiva i dels seus esportistes es troben empadronats a la ciutat
d’Oliva amb una antiguitat d’un any, sempre que hagen signat el
corresponent Conveni de Col.laboració amb l’Ajuntament d’Oliva.
Respecte dels dos punts anteriors s’atendrà a la categoría i el nombre d’equips del club, així com al nombre de participants de cada
activitat. Tindran prioritat les Entitats Esportives que porten més
de 5 anys registrades en el Registre d’Entitats Esportives d’Oliva.
També es tindrà en compte la falta de recursos amb la finalitat de
prioritzar els més necessitats, i la colaboració i promoció dels seus
interessos amb els del SEM.”
Per la qual cosa, i a tenor d’allò contemplat en l’article 49.b) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Régim Local,
s’ordena la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
València, a efectes de sotmetre aquestes modificacions a informació
pública i audiència als interessats pel termini de trenta dies , durant
els quals es podran presentar reclamacions i suggeriments; si no
s’en produïxen, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà automáticamente elevat a definitiu.
Oliva, a 4 d’octubre del 2010.—L’alcalde, Salvador Fuster Mestre.
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